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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. 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
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. Het betreft een grote
lichte ruimte met toegang tot een uitdagende grote buitenruimte.
Op 26 oktober 2017 heeft GGD Zaanstreek-Waterland in opdracht van gemeente Zaanstad een
onaangekondigde inspectie uitgevoerd.
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.
Opmerking ten aanzien van register: de locatie is geregistreerd met 24 kindplaatsen. In de praktijk
worden er af en toe meer dan 24 kinderen opgevangen (25/26). De houder is voornemens een
wijzigingsverzoek in te dienen voor meer kindplaatsen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen het domein ''Pedagogisch klimaat'' is 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
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.
Uitvoering pedagogisch beleidsplan
De beroepskrachten handelen volgens de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch
beleidsplan. Zij weten waarom ze zo handelen en wat de bedoeling ervan is in relatie tot de vier
pedagogische basisdoelen.
De beroepskrachten vertellen dat zij eerst helemaal volgens de ideeën van Regio Emilio werkten
maar dat gaandeweg het gewone speelgoed en de 'gewone' knutsels weer terug op de groep zijn
gekomen. Daar bleek behoefte aan vanuit de ouders en kinderen. Wel geven ze aan dat er nog
steeds gebruik wordt gemaakt van 'echte' materialen zoals bv echte pannen in een keukentje.
De beroepskrachten bespreken hun handelen op vaste momenten met het team en de
leidinggevende. Werkinstructies en afspraken staan geagendeerd bij teamoverleg en
werkbegeleiding. Het pedagogisch beleidsplan wordt als houvast en naslagwerk gebruikt.
In het gesprek geven de beroepskrachten aan dat protocollen en werkinstructies op de agenda van
het clusteroverleg staan. Ook worden standaard alle bijzonderheden van de groep/kinderen
besproken.
Emotionele veiligheid
Er is een aangename sfeer in de groep. De meeste kinderen tonen in hun gedrag dat ze zich op
hun gemak voelen. Kinderen laten hun emoties zien. De emoties zijn passend bij de situatie.
Tijdens de inspectie zijn alle kinderen met iets bezig. Ze spelen met auto's, poppen of
verkleedkleren. Een van de beroepskrachten ligt met een paar kinderen op de grond een kijkboek
te bekijken. Twee kinderen lezen samen een boek aan tafel. Een baby krijgt op schoot een fles.
Buiten slaapt een baby in een buitenslaapbedje. De kinderen ogen tevreden en op hun gemak.
Overdracht van waarden en normen
Beroepskrachten hanteren de afspraken, regels en omgangsvormen op eenduidige en consequente
wijze. Daarbij blijven zij rekening houden met de situatie; hun optreden sluit aan bij gedrag en
behoefte van individuele kinderen.
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Een van de kinderen is verdrietig omdat ze graag haar speen wil. De beroepskracht weet waarom
ze verdrietig is en zegt; 'ik weet dat je graag je speen wil maar jij weet dat de afspraak is dat je
die krijgt als je gaat slapen'. Omdat het kind verdrietig blijft en geen genoegen neemt met een
'nee', zegt de beroepskracht op een gegeven moment; 'kijk eens? Hier is knuffeltje, dan mag je die
even tot je gaat slapen.' Het kind is weer tevreden en vermaakt zich weer in de groep.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot de pedagogische praktijk.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (op de groepen)

Notulen teamoverleg (sept 2017)
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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
Alle beroepskrachten werkzaam bij het kinderdagverblijf zijn in het bezit van een geldige verklaring
omtrent gedrag (VOG).
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen. De locatie heeft plaats voor 2 groepen van elk 12 kinderen
in de leeftijd van 0-4 jaar.
Beroepskracht-kindratio
Er worden dagelijks voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal aanwezige kinderen.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot het domein personeel en
groepen.
Gebruikte bronnen:

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Arbeidscontracten

Presentielijsten (wk 23-10 t/m 27-10)

Personeelsrooster (wk 23-10 t/m 27-10)

Notulen teamoverleg (sept 2017)
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Ouderrecht
Binnen het domein ouderrecht wordt onder andere beoordeeld hoe de houder de ouders en
oudercommissie betrekt en informeert inzake het beleid en de uitvoering hiervan. Tevens wordt
beoordeeld hoe de klachtenprocedure van het kindercentrum is vormgegeven en toegepast.
Oudercommissie
Er is een oudercommissie met 7 leden. Er wordt gewerkt volgens een passend reglement.
Er wordt regelmatig vergaderd waarvan notulen worden opgesteld. Onlangs is er een bijeenkomst
geweest waar verschillende onderwerpen zijn besproken; de adviesaanvraag voor de nieuwe
prijzen, de wetswijzigingen per 2018 en hoe daarmee om te gaan.
De oudercommissie heeft gereageerd op de vragenlijst van de GGD. Ze geven aan zeer tevreden te
zijn over de opvang van de kinderen en inspraakmogelijkheden van de oudercommissie. Ze zijn
zeer tevreden over het ervaren personeel, de inrichting van de groepen, het spelmateriaal en hoe
er om wordt gegaan met veiligheid en gezondheid.
Conclusie
Er wordt voldaan aan alle voorwaarden met met betrekking tot de oudercommissie.
Gebruikte bronnen:

Vragenlijst oudercommissie (okt 2017)

Notulen oudercommissie (18 okt 2017)
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven vanaf 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is bij aanvang van de werkzaamheden
niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Ouderrecht
Oudercommissie
De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58 tweede lid geen
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie
vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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)
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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
Nienke Huizenga

26-10-2017
13-11-2017
Niet van toepassing
28-11-2017
28-11-2017
28-11-2017

: 19-12-2017
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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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