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Het onderzoek
Onderzoeksopzet

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang. Het betreft
een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Er heeft een verkorte inspectie plaatsgevonden. Niet alle wettelijke eisen zijn beoordeeld. In ieder
geval zijn de wettelijk vastgestelde te toetsen voorwaarden beoordeeld plus een aantal wijzigingen
in kwaliteitseisen die door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) zijn doorgevoerd per 1
januari 2019.
Het onderzoek heeft zich gericht op:








het pedagogisch beleid
de pedagogische (praktijk)
verklaringen omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
opleidingseisen (inclusief diploma pedagogisch beleidsmedewerker)
aantal beroepskrachten (beroepskracht-kindratio en drie uurs regeling)
stabiliteit voor de opvang van kinderen (opvang in groepen)
Veiligheid en gezondheid in de praktijk (hitteplan)

Beschouwing

Deze beschouwing beschrijft de resultaten van dit onderzoek. Na een korte beschrijving van het
kindercentrum en de inspectiegeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden
elders in het rapport per domein verder uitgewerkt.
Korte beschrijving het kinderdagverblijf (KDV)
Kinderdagverblijf Top4kids (KDV) is gevestigd in het "Kulturhus" te Ophemert, waar het de
beschikking heeft over een eigen groepsruimte met een aangrenzende badkamer en slaapkamer.
Het kinderdagverblijf is een kleinschalige opvang met een verticale groep van maximaal 12
kindplaatsen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Inspectiegeschiedenis
De afgelopen 3 jaar voldeed het kinderdagverblijf in alle onderzoeken aan de getoetste wettelijke
eisen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Er wordt aan de getoetste eisen voldaan.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch beleid
De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin zowel de organisatie brede beleidszaken als
de locatiegerichte aspecten beschreven zijn. Het vorig jaar, in het kader van IKK, goedgekeurde
pedagogisch beleidsplan is dit jaar eveneens aangepast met de nieuwe eisen per 01/01/2019.
Zorg dragen voor handelen conform het pedagogisch beleid
In de praktijk wordt gehandeld volgens de uitgangspunten en werkinstructies zoals beschreven in
het pedagogisch beleidsplan. Dit wordt in de paragraaf Pedagogische praktijk toegelicht.
Conclusie pedagogisch beleid
De houder draagt er voldoende zorg voor dat conform het pedagogisch beleid wordt gehandeld.

Pedagogische praktijk
Inleiding
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview.
Er is beoordeeld of de houder in voldoende mate zorg draagt voor het waarborgen van de
pedagogische aspecten van verantwoorde dagopvang (de pedagogische basisdoelen). Voor de
beschrijving van deze aspecten zie het overzicht van de inspectie-items in het laatste hoofdstuk.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk kindercentra 0-4 jaar/4-12 jaar van GGD GHOR Nederland, versie
januari 2015. Daarin staan de specifieke aspecten waarop wordt geobserveerd. Uit het
Veldinstrument pedagogische praktijk selecteert de toezichthouder enkele zinnen, die betrekking
hebben op het geobserveerde pedagogisch handelen en illustreert deze met observaties uit de
praktijk. De cursief weergegeven beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het
onderzoek op locatie geconstateerd. De observaties zijn bedoeld als beknopte voorbeelden en
pretenderen niet een volledig beeld van de praktijksituatie te geven. De toezichthouder stoelt haar
inzicht en mening op de beschreven observaties en op tijdens de observatie opgedane overige
signalen.
Observatie Pedagogische praktijk
De observatie heeft plaatsgevonden op donderdagmorgen 25 juli 2019.
Situatie: Kinderen en beroepskrachten zijn aan het opruimen voor een kringmoment.
Op dit KDV wordt met de methode Piramide gewerkt. Ze sluiten aan op de basisschool met de
thema's. Op dit moment wordt gewerkt met het thema 'waterkriebels'.
Waarborgen emotionele veiligheid
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
Spelenderwijs uitdagen tot ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden
Gedurende de observatie is de ontwikkeling van persoonlijke competenties voldoende
gewaarborgd.
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Veldinstrument:
1. Dagprogramma: Het programma bestaat uit vrij spel en gestructureerde activiteiten. De
activiteiten zijn gevarieerd en stimuleren diverse ontwikkelingsgebieden.
Kinderen hebben er plezier en zin in; zij voelen zich uitgedaagd (exploratie). Ieder kind krijgt leer/ervaringskansen.
2. Doelgericht aanbod: De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor
uitdaging, stimulans, avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en
elkaars kunnen te ontdekken.
Observatie:
1. Gedurende de ochtend is een duidelijke structuur te zien met afwisseling tussen vrij spel,
groepsactiviteiten (kring, eet/drink moment, verschonen) en gestructureerde activiteiten (veel
liedjes zingen, interactief voorlezen, welkomspel, watertafel). Alle kinderen gaan lekker hun gang
en hebben het naar de zin. Ze komen tot spel en tonen betrokkenheid bij de aangeboden
gestructureerde activiteiten.
2. Na het opruimen gaan alle kinderen in een kring zitten op de grond. Ze zingen samen een liedje.
Daarna volgt een activiteit, ook met inleiding van een liedje, waarbij elk kind apart welkom wordt
geheten. Na een inleidend liedje wordt een foto van een kindje getoond met de vraag: "Wie is dit"?
De kinderen mogen de naam van het kindje zeggen als ze het weten. Het betreffende kindje mag
zijn/haar eigen foto op een bord hangen waar bovenaan 'Welkom' staat en de dag van de week, in
dit geval donderdag. De beroepskrachten vinden een kindje bereid om de toezichthouder ook naar
de naam te vragen. Dit kindje doet dat trots. Er wordt na het eet/drink moment interactief een
boekje voorgelezen en na het verschonen n toiletmoment gaan de kinderen met water spelen aan
de klaargezette watertafel.
Spelenderwijs bijbrengen van sociale kennis en vaardigheden
Gedurende de observatie is de ontwikkeling van sociale competenties voldoende gewaarborgd.
Kennis laten maken met waarden en normen van de samenleving
Tijdens de observatie is de overdracht van nomen en waarden voldoende gewaarborgd.
Veldinstrument:
Gezonde leefstijl: De beroepskrachten geven het goede voorbeeld met betrekking tot een gezonde
leefstijl (gezond eten en drinken, actief bewegen, niet roken/snoepen) in het bijzijn van kinderen
en ouders. Zij zijn zich bewust van het belang van de kwaliteit van licht, lucht en geluid voor de –
geestelijke en fysieke- gezondheid van kinderen, en gedragen zich daarnaar.
Observatie:
De beroepskrachten gaan met de kinderen in gesprek over het feit dat het vandaag een bijzondere,
want hele hete, dag is. De kinderen wordt uitgelegd dat het te warm is om buiten te spelen en dat
ze vandaag dus binnen gaan spelen. Kind: "Maar ik wil met water." Beroepskracht: "Dat komt
helemaal goed want dan mag jij binnen met water spelen." Er wordt verder gesproken met de
kinderen over het belang van in de schaduw blijven en insmeren met zonnebrand. De kinderen
worden gestimuleerd, middels pauzes in de zinnen, om antwoorden als insmeren en zonnebrand
zelf te geven.
Conclusie pedagogische praktijk
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de pedagogische aspecten van
verantwoorde dagopvang gewaarborgd worden.

Gebruikte bronnen







Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s) (Op de groep)
Website
Personeelsrooster
Pedagogisch beleidsplan (2019)
5 van 11

Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 23-07-2019
Kinderdagverblijf Top4Kids te Ophemert

Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
De verklaring omtrent het gedrag is beoordeeld in een steekproef; het betreft de beroepskrachten
die werkzaam waren op de locatie tijdens de inspectie.
Er zijn geen redenen de steekproef uit te breiden.
Inschrijving in personenregister kinderopvang
De personen uit de steekproef zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag en
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
Er worden momenteel (geen) stagiaires of beroepskrachten in opleiding ingezet op het
kindercentrum.
(Tijdige) koppeling met houder
De personen uit de steekproef zijn gekoppeld aan de houder in het personenregister kinderopvang.
Conclusie
Alle medewerkers van de locatie staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang en zijn
daarin door de houder tijdig gekoppeld aan de kinderopvangorganisatie.

Opleidingseisen
Passende opleiding beroepskrachten
De beroepskracht in de steekproef beschikt over een passende opleiding volgens de meest recente
cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
Passende opleiding pedagogisch beleidsmedewerkers
De houder huurt een externe kracht van de organisatie De kinderopvangcoach! in voor de
combinatiefunctie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach. Deze ingehuurde externe kracht
heeft een passende opleiding voor de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach volgens
de meest recente cao Kinderopvang.
De pedagogisch beleidsmedewerker en of coach heeft een passende opleiding voor de functie van
pedagogisch beleidsmedewerker volgens de meest recente cao Kinderopvang.
Conclusie
Er wordt aan de opleidingseisen voldaan.

Aantal beroepskrachten en eisen aan de inzet van beroepskrachten in opleiding en
stagiaires
Steekproefsgewijs is de beroepskracht-kindratio (de verhouding tussen het minimaal aantal in te
zetten beroepskrachten en het aantal aanwezige kinderen in de stam) getoetst. De steekproef
betreft de dag van het onderzoek.
Op de dag van het onderzoek is de beroepskracht-kindratio als volgt:


1 kind van 0 jaar, 1 kind van 1 jaar, 3 kinderen van 2 jaar en 5 kinderen van 3 jaar met 2
beroepskrachten.
De beroepskracht-kindratio is gecontroleerd met de leeftijden van de kinderen middels de website
www.1ratio.nl
Afwijkende inzet beroepskrachten (drie uurs regeling)
De tijdelijke afwijking van de beroepskracht-kindratio wordt gehanteerd conform het beleid.
Conclusie
De beoordeelde inzet van de beroepskrachten voldoet aan de eisen.
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Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Op KDV Top4Kids wordt opvang geboden aan maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in
een verticale groep.
Conclusie
Er wordt aan de eisen voldaan.

Gebruikte bronnen









Interview houder en/of locatieverantwoordelijke
Interview (Beroepskrachten)
Observatie(s) (Op de groep)
Personen Register Kinderopvang
Diploma(s)/kwalificatie(s) beroepskrachten
Presentielijsten
Personeelsrooster
Diploma's kwalificaties pedagogisch beleidsmedewerker/coach
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang)
Pedagogische praktijk
In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een
kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin
kinderen zich bevinden:
a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen
voelen;
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden,
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving;
c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties
met anderen op te bouwen en te onderhouden;
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met
anderen en een actieve participatie in de maatschappij.
(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag en personenregister kinderopvang
In het bezit van een verklaring omtrent het gedrag zijn:
a. de houder of voorgenomen houder van een kindercentrum;
b. de personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met de houder of met een
uitzendorganisatie tijdens opvanguren werkzaam zijn dan wel zullen zijn op de locatie van een
onderneming waarmee de houder een kindercentrum exploiteert en waar kinderen worden
opgevangen;
c. de personen die op basis van een andere overeenkomst met de houder structureel tijdens
opvanguren werkzaam zijn of zullen zijn op de locatie waarmee de houder een kindercentrum
exploiteert en waar kinderen worden opgevangen;
d. de personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben of zullen hebben tot informatie over
de kinderen die worden opgevangen;
e. de personen van 18 jaar en ouder die op het woonadres waar een kindercentrum is gevestigd
hun hoofdverblijf hebben of zullen hebben dan wel die structureel tijdens opvanguren aanwezig zijn
of zullen zijn op het kindercentrum, gevestigd op een woonadres.
Voor zover het natuurlijke personen betreft is eenieder als bedoeld in de onderdelen a tot en met e
ingeschreven in het personenregister kinderopvang.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang)
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De houder van een kindercentrum draagt zorg voor koppeling met de in artikel 1.50 derde lid van
de wet genoemde personen inclusief hemzelf.
(art 1.48d 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 1.50 lid 4 Wet kinderopvang)
Opleidingseisen
Beroepskrachten beschikken over een passende opleiding zoals opgenomen in de meest recent
aangevangen cao Kinderopvang en cao Sociaal Werk.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 6 lid 1 en 2 Besluit kwaliteit kinderopvang; art 7 lid 1
Regeling Wet kinderopvang)
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 kinderen bij een activiteit zoals beschreven in het pedagogisch beleidsplan de stamgroep
verlaten, dit niet leidt tot een verlaging van het totaalaantal minimaal op of, indien de activiteit
buiten het kindercentrum plaatsvindt, vanuit het kindercentrum in te zetten beroepskrachten ten
opzichte van de situatie direct voorafgaand aan de activiteit;
- in afwijking hiervan op tijdstippen genoemd in het pedagogisch beleidsplan minder
beroepskrachten kunnen zijn ingezet, met een maximum van drie uur.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 7 lid 1, 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Gedurende de uren dat conform het pedagogische beleidsplan minder beroepskrachten worden
ingezet, wordt ten minste de helft van het conform de beroepskracht-kindratio benodigde aantal
beroepskrachten ingezet.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 3 onder a en 7 lid 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang)
Stabiliteit van de opvang voor kinderen
Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel
a van het Besluit kwaliteit kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens

Naam voorziening
Website
Vestigingsnummer KvK
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

Gegevens houder

Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Top4Kids
http://www.kdv-top4kids.nl
000034042008
12
Nee

:
:
:
:
:

Kinderdagverblijf Top4Kids V.O.F.
Blankenburgsestraat 3
4061AR Ophemert
65305418
Ja

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
J. Bakker

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

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

Planning

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

: West Betuwe
: Postbus 112
: 4190CC Geldermalsen

:
:
:
:
:
:

23-07-2019
29-07-2019
Niet van toepassing
18-09-2019
26-09-2019
26-09-2019

: 10-10-2019
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
De houder heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid een zienswijze in te dienen.
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