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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.
Het rapport dat voor u ligt is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van
risicogestuurd toezicht kinderopvang. Om meer maatwerk bij het toezicht in de kinderopvang
mogelijk te maken werken de GGD ’en in Nederland bij de inspectie volgens een model voor
risicogestuurd toezicht. Dat betekent dat er intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en
minder intensief waar gebleken is dat dit kan. Bij risicogestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op
die zaken die het meest direct bijdragen aan de kwaliteit van de kinderopvang.

Beschouwing
Algemene kenmerken kinderdagverblijf de Teddybeer
Het kinderdagverblijf heeft een locatie in een woonwijk te Krommenie. Op de locatie kunnen
maximaal 24 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar worden opgevangen. De locatie heeft twee
stamgroepruimten. De stamgroepen hebben een verticale leeftijdsopbouw.
Inspectie geschiedenis
Uit eerdere onderzoeken zijn geen relevante tekortkomingen gebleken voor het huidige
onderzoek. Informatie over de bevindingen van voorgaande inspecties is te vinden in de
inspectierapporten van voorgaande jaren.
Bevindingen
Tijdens deze inspectie is gebleken dat er geheel wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden. Voor
een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar de betreffende domeinen.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' is het beleid beoordeeld en de pedagogische praktijk
geobserveerd. Hierbij is naast de uitvoering van het pedagogisch beleid gelet op de volgende
pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang:
-Emotionele veiligheid
-Persoonlijke competentie
-Sociale competentie
-Overdracht van normen en waarden
Pedagogisch beleid
Het vierogenprincipe is in het pedagogisch beleid beschreven. Er staat dat de ramen transparant
zijn, dat er inloop is van ouders als beroepskrachten alleen zijn en dat uitgebreidere informatie in
het betreffende protocol staat.
In het protocol vierogenprincipe staan de volgende afspraken:

Als er op een dag 1 groep geopend is staan we op de “nijntjes” omdat deze groep
toegankelijker is om mee te kijken.

We hebben op beide groepen grote ramen , de gordijnen mogen niet dicht.

De voordeur dien je nooit op slot te doen.

Je bent alleen in de gang om de kinderen te helpen bij het aan of uittrekken van schoenen of
jassen.

Je mag alleen langdurig in de slaapkamer verblijven om bijvoorbeeld schoon te maken of
bedden te verschonen als er geen kinderen aanwezig zijn.

Je bent alleen in de slaapkamer als er een kind naar bed moet of eruit gehaald moet worden.

Je laat de slaapkamer helemaal open als je einde van de dag de bedden recht gaat leggen voor
de volgende dag.

Je bent er waakzaam op dat als je een kind verschoont je zorgt dat een ouder die toevallig in
de badkamer is om de spullen van zijn/haar kind te pakken, niet het kind bloot ziet. Dus kun je
even wachten met verschonen behalve als het hun eigen kind is.

Je ziet er buiten op toe dat kinderen niet bloot zijn. Ze dienen in ieder geval badkleding te
dragen.

Je mag niet met een kind in het schuurtje spelen.

Het gat in de deur van de badkamer dient afgeschermd te worden.

Er mogen geen kinderen mee naar het volwassenentoilet.

De keuken mag niet met versiering of dergelijke worden afgesloten, het dient ter aller tijde
open te blijven.

Kinderen mogen niet op kantoor komen.

Als je met pauze gaat neem je de babyfoon mee zodat je je collega, die dan alleen op de groep
staat kunt horen.
Conclusie
Het pedagogisch beleidsplan en het protocol vierogen voldoen aan de eisen uit de wet
kinderopvang.
Pedagogische praktijk
Het oordeel van de toezichthouder ten aanzien van de pedagogische praktijk is tot stand gekomen
door een veelheid aan waarnemingen tijdens de observatie. Voor deze observatie van de
pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het veldinstrument observatie
kindercentrum (opgesteld door GGD GHOR Nederland, versie januari 2015). De schuingedrukte
beschrijvingen zijn aan dit instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
Na de beschrijving volgt eventueel een toelichting op de waargenomen situatie. Tijdens het
interview met de beroepskrachten is gebleken dat zij voldoende op de hoogte zijn van het
pedagogisch beleids- en werkplan. Dit kwam ook tot uiting tijdens de observatie op de groep.
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Emotionele veiligheid
De beroepskrachten hebben korte gesprekjes met kinderen waarbij beiden bijdragen aan de
voortgang en inhoud van het gesprek (dialoog). Zij sluiten meestal op passende wijze aan op de
situatie en/of de vraag van een kind. Er is verbaal en non-verbaal contact.
Observatie
Tijdens de observatie zitten de kinderen aan tafel. Zij eten een cracker en drinken iets. De
beroepskrachten zingen een welkomslied en hebben korte gesprekjes met de kinderen.
Persoonlijke competenties
De beroepskrachten geven de kinderen passende uitleg, aanwijzingen en correcties.
Zij geven het kind daarbij autonomie om zelf te kiezen of mee te denken.
Observatie
Als de kinderen naar het toilet moeten, dan kijkt de beroepskracht of alles goed gaat. Zij helpt de
kinderen herinneren om hun handen te wassen. De kinderen voeren de handelingen zelf uit. Als
een kind liever niet op het toilet plast, dan is dat oke met de beroepskracht. Het kind mag eigen
keuzes maken.
Sociale competenties
De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby’s, en andersom.
Observatie
Tijdens het eet moment zitten de baby's in kinderstoelen met de andere kinderen aan tafel. Net als
de oudere kinderen eten zij ook iets, ieder naar eigen kunnen.
Normen en waarden
De beroepskrachten begeleiden kinderen actief bij het leren kennen en omgaan met de afspraken
in de groep. Zij leggen uit wat er van het kind verwacht wordt. Zij geven aan welk gedrag bij welke
situatie hoort in termen van ‘wat er wèl mag’.
Observatie
De beroepskrachten geven uitleg over de regels die er op de groep gelden. Zoals op je billen
blijven zitten, dan kan je niet van de bank vallen. Na het plassen handen wassen, dat is wel zo fris.
Tijdens het eten niet elkaars haar aaien, dan komt alles onder de pindakaas. Het is mooi weer, dus
we gaan lekker buitenspelen.
Vierogenprincipe
De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig het
pedagogisch beleidsplan.
Observatie
Tijdens de inspectie werden de afspraken uit het protocol en het pedagogisch beleid uitgevoerd. De
ramen zijn bijvoorbeeld transparant. De houder loopt veel op de groepen binnen. Er zijn
babyfoons, camera's en de deuren naar bijvoorbeeld de verschoonruimte staan open.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview anderen (beroepskrachten)

Observaties

Pedagogisch beleidsplan (versie september 2016)
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Personeel en groepen
Binnen dit domein wordt bij beroepskrachten gecontroleerd op de aanwezigheid van een passende
beroepskwalificatie en verklaring omtrent het gedrag (VOG). Ook bij andere personen werkzaam
bij het kindercentrum wordt de VOG gecontroleerd.
Er is onder andere bekeken of de opvang plaatsvindt in vaste groepen, of er voldoende
beroepskrachten worden ingezet in verhouding tot het aantal kinderen per groep (beroepskrachtkindratio) en of er niet langer dan de toegestane periode is afgeweken van de beroepskrachtkindratio.
Verklaring omtrent het gedrag
De toetsing van de VOG is gebaseerd op een steekproef. Alle medewerkers uit de steekproef
beschikken over een passende VOG.
Passende beroepskwalificatie
De toetsing van de beroepskwalificaties is gebaseerd op een steekproef. Alle medewerkers uit de
steekproef beschikken over een passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
Kinderdagverblijf De Teddybeer heeft twee stamgroepen. In de verticale groepen worden per dag
maximaal twaalf kinderen opgevangen. Per groep zijn dagelijks twee of drie beroepskrachten
aanwezig.
Beroepskracht-kindratio
Op basis van een steekproef van de aanwezigheidslijsten en roosters van de maand oktober blijkt
dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskrachtkindratio) in overeenstemming is met de daaraan gestelde eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (houder)

Interview anderen (beroepskrachten)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (oktober 2016)

Personeelsrooster (oktober 2016)
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het
vierogenprincipe is vormgegeven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van 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)

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)

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 na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 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 op dat moment niet ouder dan twee
maanden.
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht, vrijwilliger, is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

7 van 10
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 31-10-2016
De Teddybeer te KROMMENIE

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot
1 jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.

(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 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De afwijking betreft maximaal anderhalf aaneengesloten uren voor 9.30 en na 16.30 uur en tijdens
de voor dat kindercentrum gebruikelijke middagpauze gedurende maximaal twee uur
aaneengesloten.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

: Esmée van Zaane
: 35026774
: Ja

De Teddybeer
http://www.kinderdagverblijfdeteddybeer.nl
24
Nee

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

:
:
:
:
:

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Zaanstad
: Postbus 2000
: 1500GA ZAANDAM

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

:
:
:
:
:
:

GGD Zaanstreek-Waterland
Vurehout 2
1507EC ZAANDAM
0900-2545454
Marianne Dekker

31-10-2016
15-11-2016
Niet van toepassing
01-12-2016
01-12-2016
01-12-2016

: 22-12-2016
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Het conceptrapport is aan de houder verstuurd.
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