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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.
Tijdens dit onderzoek zijn niet alle kwaliteitseisen beoordeeld, omdat er sprake is van een
zogeheten risico gestuurd onderzoek. Met behulp van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten bepaald. Deze inspectie-activiteiten richten zich primair op de kwaliteit van de
dagelijkse praktijk, aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties.
Waarom toezicht?
De overheid stelt aan alle kindercentra (kinderdagverblijven, locaties voor buitenschoolse opvang,
peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders) kwaliteitseisen om de pedagogische kwaliteit
en de veiligheid en gezondheid voor jonge kinderen te waarborgen en te verbeteren. Goede
kinderopvang is van groot belang. Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich
te ontwikkelen. Ook voor ouders is de kwaliteit van de kinderopvang belangrijk. Zij moeten hun
kind er met een gerust hart achter kunnen laten.
Wie is waarvoor verantwoordelijk?
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het leveren van kwalitatief goede
kinderopvang. Het gastouderbureau is verantwoordelijk voor de beleidsmatige zaken die kwalitatief
goede kinderopvang mogelijk maken. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de
handhaving op die kwaliteit. De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt jaarlijks of gemeenten hun
wettelijke taken op het gebied van kinderopvang uitvoeren. In opdracht van de gemeente voert de
GGD het toezicht uit waarbij de toezichthouder de rol heeft van meedenken en adviseren en het
gezamenlijke belang van verantwoorde kinderopvang centraal staat. Een belangrijk onderdeel
hiervan is het ‘herstelaanbod’ waarbij de toezichthouder in overleg treedt met een houder om tot
een oplossing te komen.
Waarop is het toezicht gebaseerd?
Om de kwaliteit te kunnen beoordelen heeft de overheid onder meer regels in de ‘Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen’, het ‘Besluit kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen’, het ‘Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie’ en de ‘Regeling
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen’ geformuleerd. Het toezicht door de GGD vindt
risicogestuurd plaats. Dit houdt in dat minder toezicht gehouden wordt bij locaties waar dat kan, en
meer waar dat nodig is.
Beschouwing
Inleiding
De beschouwing geeft uitleg over het toezicht kinderopvang en beschrijft de resultaten bij het
uitgevoerde onderzoek. Na de algemene kenmerken over het kindercentrum en de
onderzoeksgeschiedenis, volgen de bevindingen op hoofdlijnen. Deze worden in het rapport per
domein verder uitgewerkt.
Algemene kenmerken
Kinderopvang-peuteropvang Dribbel, sinds juli 2015 geregistreerd, is onderdeel van Kinderopvang
Dribbel. Een organisatie met verder nog twee buitenschoolse opvang locaties en een
kinderdagverblijf in Hoogland.
De peuteropvang heeft 16 geregistreerde kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen. Peuteropvang Dribbel is gevestigd in basisschool De Biezen aan de Kraailandhof
1 te Hoogland.
Onderzoeksgeschiedenis

3 juli 2015: Onderzoek voor registratie. Geen tekortkomingen.

27 oktober 2015: Onderzoek na registratie. Binnen het domein 'Veiligheid en gezondheid'
zijnovertredingen geconstateerd op de items betreffende de 'Meldcode kindermishandeling'.

17 maart 2016: Nader onderzoek naar de in oktober 2015 geconstateerde tekortkomingen.

17 maart 2016: Jaarlijks onderzoek. De houder voldoet aan de onderzochte kwaliteitseisen uit
de Wet kinderopvang.
Huidig onderzoek
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In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft de GGD regio Utrecht op dinsdag 28 maart een
jaarlijks onderzoek uitgevoerd bij kinderopvang-peuteropvang Dribbel. Tijdens dit jaarlijkse
onderzoek zijn relevante kwaliteitseisen binnen onderstaande domeinen onderzocht:



‘Pedagogisch klimaat’;
‘Personeel en groepen’;

Bevindingen op hoofdlijnen
De houder voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen die
tijdens dit jaarlijks onderzoek zijn onderzocht.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
De houder van een kindercentrum is verantwoordelijk voor het voeren van een zodanig
pedagogisch beleid dat een en ander redelijkerwijs leidt tot verantwoorde kinderopvang. De houder
draagt er zorg voor dat het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de
voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. De houder
draagt er verder zorg voor dat personen werkzaam bij een kindercentrum in de praktijk handelen
naar het door de houder vastgestelde pedagogisch beleidsplan.
Pedagogische praktijk
Inleiding
Binnen het domein 'Pedagogisch klimaat' is een observatie uitgevoerd naar de uitvoering van het
pedagogisch beleidsplan in de praktijk. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt
tevens gebruik gemaakt van het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ (opgesteld door GGD
GHOR Nederland, versie dec. 2014). Dit veldinstrument is gebaseerd op de vier onderstaande
pedagogische basisdoelen (ook wel competenties genoemd) uit de Wet Kinderopvang en
peuterspeelzalen geldend voor alle kinderen in de kinderopvang (Riksen Walraven 2000; van
IJzendoorn e.a. 2004):





‘emotionele veiligheid’;
‘persoonlijke competentie’;
‘sociale competentie’;
‘overdracht van normen en waarden’.

Per competentie staat in het veldinstrument ‘observatie kindercentrum’ een aantal
observatiecriteria waar de toezichthouder op let bij de observatie.
Tijdens de observatie zijn twee competenties, te noemen 'emotionele veiligheid' en ‘persoonlijke
competentie', duidelijk in de praktijk naar voren gekomen. De competenties met de
observatiecriteria zijn in de tekst cursief gezet.
Bevindingen
De observatie heeft plaatsgevonden op een dinsdagochtend tijdens een vrij spel moment, een
creatieve activiteit en een verschoonmoment.
Emotionele veiligheid
De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep.
Observaties

Tijdens het vrij spel zijn een paar kinderen aan het spelen in de huishoek. Een beroepskracht
hurkt naast de kinderen neer en helpt een kind een schort om te doen: "Nu ben je een kok",
zegt ze terwijl ze met het kind mee gaat in het spel.

Een kind staat stil en onttrekt zich aan het spel. Een beroepskracht merkt dit op, loopt naar
hem toe en hurkt naast hem neer. Nadat ze heeft gevraagd wat er is, blijkt dat het kind heeft
gepoept en een natte broek heeft. "Oh, maar dat geeft niets. Dat gaan we even oplossen,
kom", zegt de beroepskracht als ze hem meeneemt naar de badkamer.

Vier kinderen rennen rond de tafel. Een beroepskracht gaat door haar knieën halverwege hun
route, stopt de kinderen en zegt: "Wat doen we binnen? We gaan binnen lopen hè".

Even later staat een kind in de bouwhoek. Hij speelt niet, maar kijkt om zich heen. En
beroepskracht ziet dit, loopt naar hem toe, hurkt naast hem neer en vraagt of hij moet
plassen. Het kind schudt van nee. Ze vraagt aan hem waar hij mee wil spelen en gaat op de
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grond zitten tussen de andere kinderen die in de bouwhoek aan het spelen zijn. Het kind gaat
met haar meespelen.
Conclusie
De beroepskrachten sluiten in hun (non-verbale) communicatie aan bij de kinderen.
Persoonlijke competentie
De beroepskrachten hebben een herkenbare dagindeling met programmaonderdelen, waarbij
ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe/leuke/spannende situaties die kansen bieden voor
gesprek en leermomenten.
Observaties

In de groepsruimte hangen dagritmekaarten van Uk & Puk. Voor de kinderen is het inzichtelijk
welke activiteiten die dag op het programma staan. Daarnaast is er een vaste indeling met
onder meer de volgende vaste onderdelen; vrij spel, activiteiten, een kringmoment waar fruit
wordt gegeten en buitenspelen.

Ten tijde van het het toezichtsbezoek heeft een beroepskracht na het kringmoment
aangekondigd dat de kinderen vrij mogen spelen, dat er in de tussentijd telkens twee à drie
kinderen een verfactiviteit mogen doen en dat ze daarna buiten gaan spelen. Naar het einde
van de ochtend toe blijkt dat er te weinig tijd is om buiten te spelen, gezien het uitlopen van
de verfactiviteit en de activiteit met de muzieklerares die op het programma staat. De
beroepskracht geeft dit aan en zegt dat ze de volgende dag weer buiten gaan spelen.
Conclusie
Er wordt gebruik gemaakt van een herkenbare dagindeling, waarbij ruimte is om hier vanaf te
wijken voor het benutten van incidenten of kansen voor nieuwe ervaringen.
Uit de observaties en de interviews met de beroepskrachten komt naar voren dat de houder zorg
draagt voor de uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. Het pedagogisch beleidsplan wordt
herhaaldelijk besproken met de beroepskrachten tijdens de teamvergaderingen. De uitvoering van
de pedagogische praktijk voldoet aan de eisen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen.
Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Dinsdag 28 maart vanaf 9:50 uur)
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Personeel en groepen
Een vertrouwde en veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van het
kind. Gekwalificeerde beroepskrachten die in het bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het
gedrag, vaste groepen, vaste gezichten, vaste ruimtes en een vast dagritme zijn hierbij belangrijke
randvoorwaarden. De houder draagt daarnaast zorg voor de juiste verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en het aantal kinderen per leeftijdscategorie (beroepskracht-kindratio).
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van de Minister van Veiligheid en
Justitie waaruit blijkt dat het gedrag van een natuurlijk persoon of rechtspersoon in het verleden
geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving, in dit
geval in de kinderopvang of het peuterspeelzaalwerk. De houder van een kindercentrum draagt er
zorg voor dat de houder zelf en de beroepskrachten en eventuele stagiaires en vrijwilligers in het
bezit zijn van een geldige VOG.
Om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang draagt de houder er zorg
voor dat alleen beroepskrachten worden ingezet die beschikken over de juiste beroepskwalificatie.
De kwalificatie-eis staat beschreven in de CAO kinderopvang.
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de beroepskrachten steekproefsgewijs gecontroleerd op het in het
bezit zijn van een geldige verklaring omtrent het gedrag en een passende beroepskwalificatie.
Daarnaast zijn de groepen en is de beroepskracht-kindratio gecontroleerd door middel van roosters
en aanwezigheidslijsten. Onder de kopjes ‘verklaring omtrent het gedrag’, ‘Passende
beroepskwalificatie’, ‘Opvang in groepen’ en ‘Beroepskracht-kindratio’ staan de bevindingen van de
toezichthouder.
Verklaring omtrent het gedrag
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de verklaringen omtrent het gedrag van de aanwezige
beroepskrachten en stagiaire ingezien.
De verklaring omtrent het gedrag van de aanwezige muzieklerares is na afloop van het
toezichtsbezoek door de houder toegestuurd. Deze verklaring omtrent het gedrag is afgegeven
voor 1 maart 2013 en is zodoende ouder dan twee jaar.
Aangezien de muzieklerares niet in dienst is bij de houder, maar wordt ingehuurd is het voor
haar wenselijk en niet verplicht om een verklaring omtrent het gedrag te hebben.
De houder heeft daags na het toezichtsbezoek aangegeven een nieuwe verklaring omtrent het
gedrag aan te vragen voor de muzieklerares.
Passende beroepskwalificatie
Tijdens het toezichtsbezoek zijn de beroepskwalificaties van de aanwezige beroepskrachten
ingezien. De beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie zoals deze in de
cao kinderopvang is opgenomen.
Opvang in groepen
Kinderopvang-peuteropvang Dribbel bestaat uit één stamgroep met maximaal 16 kinderen in de
leeftijd van twee tot vier jaar oud.
Beroepskracht-kindratio
Op het moment van het toezichtsbezoek blijkt dat de verhouding tussen het aantal
beroepskrachten en de aanwezige kinderen (beroepskracht-kindratio) in overeenstemming is met
de daaraan gestelde eisen. Op het moment van de observatie zijn vijftien kinderen aanwezig met
twee beroepskrachten.
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Gebruikte bronnen:

Interview (Beroepskrachten)

Observaties (Dinsdag 28 maart vanaf 9:50 uur)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
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)

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 of 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)

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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Kinderopvang-peuteropvang Dribbel
http://www.dribbel.info
16
Nee

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

:
:
:
:
:
:

Kinderopvang Dribbel
Zevenhuizerstraat 114a
3828BG Hoogland
www.dribbel-kdv.nl
56850972
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD regio Utrecht
Postbus 51
3700AB ZEIST
030-6086086
F Schalekamp

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Amersfoort
: Postbus 4000
: 3800EA AMERSFOORT

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

28-03-2017
31-03-2017
Niet van toepassing
04-04-2017
05-04-2017
05-04-2017

: 05-04-2017
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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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