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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek op basis van
risicogestuurd toezicht.
Beschouwing
Op verzoek van de Gemeente Smallingerland heeft er door GGD Fryslân op 7 juli 2014 een
onaangekondigde inspectie plaatsgevonden op basis van risicogestuurd toezicht bij
kinderdagverblijf Kom aan boord te Drachten. Bij een inspectie van risicogestuurd toezicht kunnen
niet alle onderdelen beoordeeld worden, het gaat hier met name om de uitvoering van de praktijk.
Kinderdagverblijf Kom aan boord bevindt zich op de tweede verdieping van een pand waar
meerdere bedrijven zijn gevestigd. Het kinderdagverblijf is zowel via een lift als via een trap te
bereiken. Kom aan boord biedt opvang aan in twee groepen:
•
'Aan Dek' voor maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1.5 jaar;
•
'Op Dreef" voor maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 4 jaar.
Het kinderdagverblijf heeft een Christelijke grondslag, maar benadrukt dat alle kinderen welkom
zijn. De inrichting van de groepsruimtes is in 'zeestijl' gedaan. De dakterrassen worden als
buitenspeelruimtes gebruikt.
De inspecteur is vriendelijk ontvangen en de beroepskrachten en het waarnemend locatiehoofd
hebben op open wijze hun medewerking aan het onderzoek verleent.
Kinderdagverblijf Kom aan boord voldoet aan alle geïnspecteerde items.
Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Kinderdagverblijf Kom aan boord werkt met een pedagogisch beleidsplan.
Uit het interview met de locatie verantwoordelijke en de beroepskrachten blijkt dat zij op de hoogte
zijn van dit beleidsplan en dat werd ook merkbaar tijdens de observatie.
Pedagogische praktijk
Tijdens het werkoverleg tussen houder en beroepskrachten wat eens per zes weken plaats vind is
het pedagogisch beleid een agenda onderdeel.
Er wordt aandacht besteed aan de sociaal emotionele veiligheid van de kinderen.
Het welbevinden van de kinderen is goed; ze zijn ondernemend, de hele ruimte wordt gebruikt en
de kinderen zijn gedurende de observatie intensief aan het spelen.
De beroepskrachten kijken regelmatig bij de kinderen en vragen wat ze aan het doen zijn, er is
zowel verbaal als non verbaal contact.
Regelmatig zoeken de kinderen de beroepskrachten op om wat te vragen of vertellen.
Er worden voldoende mogelijkheden geboden voor het verwerven van persoonlijke competenties.
De ruimtes hebben verschillende speelhoeken en er kan ook buiten gespeeld worden, het
spelmateriaal is gevarieerd, de kinderen kunnen het speelgoed zelf pakken uit de open
kasten. Tijdens de observatie wordt in veel speelhoeken gespeeld.
De kinderen mogen zelf weten waar en waarmee ze willen spelen. De sfeer is prettig.
Er worden voldoende mogelijkheden geboden voor het verwerven van sociale competenties.
Er wordt op respectvolle wijze ingegrepen bij onenigheid tussen kinderen, de beroepskracht gaat
op haar knieën bij de kinderen zitten en bemiddelt op respectvolle wijze.
Er worden voldoende mogelijkheden geboden voor het overdragen van normen en waarden.
In de groep zijn regels en omgangsvormen te herkennen; gezamenlijk opruimen van
het speelgoed, niet rennen in de groepsruimte. De beroepskrachten geven het goede voorbeeld
van omgangsvormen, zowel naar elkaar als naar de kinderen toe.
Voorschoolse educatie
Kinderdagverblijf Kom aan boord ontvangt geen gemeentelijke subsidie voor het aanbieden van
een VVE programma.
Item 1.3. is derhalve niet beoordeeld.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met het waarnemend locatie
•
hoofd mw. M. Kijlstra.)
•
Interview anderen (Er is gesproken met de beroepskrachten)
•
Observaties (Er is geobserveerd tijdens het spelen, verschonen en eten en drinken.)
•
Pedagogisch beleidsplan
•
RI&E juni 2014
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De verklaringen omtrent gedrag zijn op de locatie ingezien en in orde bevonden.
Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over de juiste beroepskwalificaties.
Deze zijn op de locatie ingezien, beoordeeld en in orde bevonden.
Beroepskracht-kindratio
Er zijn op het kinderdagverblijf twee basisgroepen:
•
de groep 'Aan Dek' met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1.5 jaar;
•
de groep 'Op Dreef' met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 4 jaar.
Tijdens de inspectie waren er in de groep "aan dek" 9 kinderen aanwezig, zij werden begeleid door
twee beroepskrachten.
In de groep "op dreef" waren ook 11 kinderen aanwezig met de begeleiding van twee
beroepskrachten.
Hiermee werd voldaan aan de beroepskracht-kindratio.
Opvang in groepen
Er zijn op het kinderdagverblijf twee basisgroepen:
•
de groep 'Aan Dek' met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1.5 jaar;
•
de groep 'Op Dreef' met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 1.5 tot 4 jaar.
Gebruikte bronnen:
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (Er is gesproken met het waarnemend locatie
•
hoofd mw. M. Kijlstra.)
•
Interview anderen (Er is gesproken met de beroepskrachten)
Observaties (Er is geobserveerd tijdens het spelen, verschonen en eten en drinken.)
•
•
Verklaringen omtrent het gedrag
•
Diploma's beroepskrachten
Presentielijsten
•
•
RI&E
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Inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 en 1.50 lid 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 niet ouder is dan twee jaar.
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

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, 2 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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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 6 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in stamgroepen.
(art 1.50 lid 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 1.50 lid 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 1.50 lid 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)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Gegevens houder
Naam houder
Website
KvK nummer

: Mevrouw E. Veenstra-Boersma
: www.kdvkomaanboord.nl
: 50336959

KDV Kom aan boord
http://www.kdvkomaanboord.nl
28
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

: SMALLINGERLAND
: Postbus 10000
: 9200 HA DRACHTEN

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

:
:
:
:
:

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK LEEUWARDEN
088-2299222
Dhr. F. Schoutsen

07-07-2014
16-07-2014
25-07-2014
28-07-2014
28-07-2014

: 18-08-2014
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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.

9 van 9
Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 07-07-2014
Kinderdagverblijf Kom aan boord te DRACHTEN

