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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.
Dit rapport is tot stand gekomen aan de hand van onderzoek op basis van risico gestuurd 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 risico gestuurd toezicht. Dat betekent dat er
intensiever geïnspecteerd zal worden waar nodig en minder intensief waar gebleken is dat dit kan.
Bij risico gestuurd toezicht ligt de nadruk vooral op de zaken die het meest direct bijdragen aan de
kwaliteit van de kinderopvang.
Beschouwing
Kinderdagverblijf Welstaete Odendael is gevestigd in een multifunctioneel centrum waar diverse
(jeugd) organisaties gehuisvest zijn. Tevens bevindt zich verzorgingscentrum Odendeal, waarmee
een nauwe samenwerking is, op dezelfde locatie. Er vindt regelmatig uitwisseling plaats tussen de
bewoners van Odendael en de kinderen van het kinderdagverblijf.
Het kindercentrum is kleinschalig en heeft een ruime, lichte groepsruimte. De buitenruimte
bevindt zich beschut tussen de gebouwen van het verzorgingscentrum in en is riant te noemen.
Kinderen kunnen dagelijks naar buiten om te spelen. Er worden maximaal 12 kinderen opgevangen
in de leeftijd van 0-4 jaar. Er werken 3 vaste pedagogisch medewerkers gedurende de week.
Inspectiegeschiedenis
Vanaf 2012 zijn er in de jaarlijkse inspecties (op beperkte voorwaarden) geen overtredingen
geconstateerd.
Inspectie 27 juli 2017
In dit onaangekondigde jaarlijkse onderzoek is de nadruk gelegd op de pedagogische praktijk
aangevuld met de volgende voorwaarden:

inhoud pedagogisch beleid;

VOG's en diploma's beroepskrachten;

opvang in groepen en beroepskracht-kindratio;

uitvoering vierogenprincipe.
Bevindingen
De getoetste voorwaarden in dit onderzoek voldoen aan de gestelde eisen.
De toelichting op de bevindingen van de toezichthouder kunt u lezen in het vervolg van dit rapport.
Aan het einde van dit rapport treft u een overzicht aan van de inspectie-items die zijn beoordeeld.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
In dit domein is beoordeeld of het pedagogisch beleidsplan voldoet aan de gestelde voorwaarden
en/of de beroepskrachten handelen conform dit opgestelde pedagogisch plan. Er is een oordeel
gegeven wat betreft de uitvoering van de pedagogische praktijk op de groep(en). Het oordeel is tot
stand gekomen door middel van observatie in de praktijk en door gesprekken met de
beroepskrachten.
Bij het beoordelen van de observatie en/of het pedagogisch beleidsplan is uitgegaan van de 4
basisdoelen van M. Riksen-Walraven, die zijn benoemd in de Memorie van Toelichting bij de Wet
kinderopvang (2005), dit zijn:
1. Het bieden van emotionele veiligheid.
2. De mogelijkheid bieden tot ontwikkelen van persoonlijke competenties.
3. De ruimte bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties.
4. De mogelijkheid geven om normen en waarden eigen te maken.
Conclusie
Het kinderdagcentrum voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan en het locatie specifieke werkplan van het kinderdagverblijf worden
de volgende onderdelen beschreven:

De voor het kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen;

De wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden
voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt;

De werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroepen;

Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten;

In duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden
ondersteund door andere volwassenen;

Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum
aanwezig is;

Hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum
wordt ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio;

De wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen;

In duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het gebruik maken van
kinderopvang gedurende extra dagdelen;

De wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven;

De wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van
kinderen of andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties
die hierbij verdere ondersteuning kunnen bieden;

De wijze waarop beroepskrachten worden toegerust voor de taak van signaleren en
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
Pedagogische praktijk
Uitvoering pedagogisch beleidsplan / werkplan
De beroepskrachten handelen conform de uitgangspunten en werkinstructies in het pedagogisch
beleidsplan.
Uitvoering vierogenprincipe conform beleid
Men draagt zorg voor de uitvoering van het vierogenprincipe conform het beleid; de praktijk komt
overeen met dat wat beschreven staat.
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Observatie praktijk
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk maakt de toezichthouder gebruik van het
Veldinstrument observatie kindercentrum (GGD GHOR Nederland/ NJI, 2015). Onderstaande
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
Na de beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen
praktijk
Waarborgen van de emotionele veiligheid
Tijdens de observatie in de praktijk zijn de beroepskrachten warm en sensitief in de interactie met
de kinderen. Kinderen laten welbevinden zien in hun gedrag, zij laten zich bijvoorbeeld troosten
door beroepskrachten of laten trots zien aan de beroepskrachten wat zij gedaan of gemaakt
hebben.
Respectvol contact (1-4)
De beroepskrachten gedragen zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laten actief merken
dat zij het kind begrijpen en reageren daar adequaat op.
Een kindje is aan het wennen op de groep. Als zij buiten is met een van de beroepskrachten en een
aantal kinderen moet ze huilen. De beroepskrachten probeert haar af te leiden door middel van het
aanbieden van spel en materialen. Dit werkt echter niet. Dan zegt ze: "Oh, je vindt het echt niet
fijn. Kom maar eens hier, dan zal ik je optillen".
Zorg dragen voor de ontwikkeling van persoonlijke competenties
Er wordt op deze locatie spelenderwijs gewerkt met de VVE-methode Uk en Puk. De pop Puk wordt
ook toegevoegd aan de kring. Beroepskrachten spelen soms mee in het spel van de kinderen om
deze op gang te brengen. Als het spel loopt, nemen ze steeds meer afstand zodat de kinderen
zelfstandig verder spelen. Buiten spelen blijkt een vast onderdeel te zijn van de dag.
Verrijken (0-4)
De beroepskrachten geven passende steun bij het ontdekken en verrijken van spelmogelijkheden.
Zij verwoorden wat er gebeurt en bieden nieuwe kansen voor vervolgspel. Zij maken soms even
deel uit van de spelsituatie, waarbij de regie bij de kinderen blijft.
De kinderen spelen in de zandbak. De beroepskracht stelt voor om 'restaurantje' te gaan spelen en
haalt de benodigdheden hiervoor. De rollen worden verdeeld (wie is de kok? wie komt er eten?).
Ook de beroepskracht speelt mee en stelt spelmogelijkheden voor: "wat hebben jullie voor een
drinken? En wat kan ik eten?" Ook kinderen worden betrokken: "X. jij wilde ook drinken toch? Wat
wil je drinken?". Na verloop van tijd wordt er door de kinderen druk gebakken, geserveerd en
gegeten en gedronken. De beroepskracht stapt uit het spel en te zien is dat de kinderen samen
verder spelen.
Zorg dragen voor het de ontwikkeling van sociale competenties
Er zijn diverse momenten waarop de groep met elkaar samen komt en zo één geheel vormt. Er is
geobserveerd dat emoties van kinderen met elkaar gedeeld worden. Maar ook dat men kinderen bij
elkaar betrekt. Als iemand iets doet wat een ander niet fijn vindt wordt dit rustig uitgelegd.
Empathie (0-4)
De beroepskrachten benutten emotievolle (spannende, verdrietige en blije) momenten om kinderen
te leren om emoties te delen en te verwoorden. Kinderen leren elkaars emoties kennen en
herkennen.
Een kindje is aan het huilen, de beroepskracht zegt dan: "Oh, X. voelt zich echt niet fijn, zien jullie
dat jongens? Ik denk dat ze haar mama mist".
In contact (0-1)
De beroepskrachten betrekken groepsgenootjes bij de baby’s, en andersom.
In de kring binnen is ook ruimte voor allerkleinste: ze worden in een hoge stoel gezet in de kring
en kunnen zo mee kijken. Er staat ook een stoel voor een kindje wat nog slaapt; als deze
tussentijds wakker wordt kan deze ook meteen mee doen in de kring. Na even mag de baby op
schoot bij de beroepskracht en zegt de beroepskracht: "Zullen we ook een liedje zingen voor Y.?
Dat vindt hij vast wel leuk!"
Overdragen normen en waarden
Er gelden diverse ongeschreven omgangsvormen op de groep: om de beurt spelen, niet afpakken,
elkaar geen pijn doen, samen opruimen, enz. Dit wordt actief uitgedragen en benoemd. Als een
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'regel' overtreden worden. Men werkt met de gangbare maatschappelijke thema's en
feesten binnen het kinderdagcentrum (vaderdag, moederdag, kerst, enz.).
Sociale oefenplaats (1-4)
Kinderen worden aangesproken op hun omgang met elkaar en de beroepskrachten bij het aangaan
en uitvoeren van activiteiten.
Kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag (bv elkaar helpen, op je beurt wachten, anderen
laten uitpraten).
Een dreumes is met zand aan het gooien in de zandbak, het zand komt in het gezicht van het de
beroepskracht. Deze reageert: "Bah! Jij gooit met zand X. Nu heb ik zand in mijn mond en Y. n
haar haren. Kijk mij eens aan: dat vind ik niet fijn. Zand op de grond".
Conclusie
Op basis van de observatie kan geconcludeerd worden dat het gecontroleerde moment de 4
basisdoelen ruim voldoende waarborgt.

Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (donderdag 27 juli 2017: 10:00 tot 12:10 uur)

Protocol vierogenprincipe

Pedagogisch werkplan (locatie specifiek beleid, versie mei 2017)
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Personeel en groepen
Binnen dit onderdeel is onderzocht of de beroepskrachten een geldige verklaring omtrent het
gedrag (VOG) en een passend diploma hebben. Ook is gecontroleerd of men voldoet aan de
gestelde eisen wat betreft de opvang in groepen en de beroepskracht-kindratio.
Conclusie
Het kinderdagcentrum voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Verklaring omtrent het gedrag
De beroepskrachten en de houder beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) welke
voldoet aan de gestelde eisen.
Passende beroepskwalificatie
De (aanwezige) beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie.
Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen conform de wettelijke eisen.
Kinderdagcentrum Welstaete Odendael beschikt over één verticale stamgroep voor kinderen van 0
tot 4 jaar. Er kunnen maximaal 12 kinderen opgevangen worden.
Beroepskracht-kindratio
Er is een steekproef genomen in de praktijk: dit moment voldoet aan de gestelde eisen conform de
wettelijke rekentool kinderopvang (http://1ratio.nl/bkr).
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (donderdag 27 juli 2017: 10:00 tot 12:10 uur)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten

Personeelsrooster
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Veiligheid en gezondheid
In dit domein is de uitvoering van het vierogenprincipe beoordeeld.
Conclusie
Aan de getoetste voorwaarde wordt voldaan.
Vierogenprincipe
Uit interview met de beroepskrachten en uit een steekproef uit de roosters van de beroepskrachten
wordt duidelijk dat men op deze locatie altijd met 2 beroepskrachten werkzaam is. Ook indien dit
niet hoeft gezien het kindaantal wordt toch gekozen om 2 beroepskrachten in te zetten. Alleen aan
de randen van de dag (ochtend en einde van de dag) kan er 1 beroepskracht worden ingezet. Op
deze momenten lopen ouders binnen om kinderen op te halen.
Geconcludeerd kan worden dat op deze locatie het vierogenprincipe in voldoende mate geborgd is.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (donderdag 27 juli 2017: 10:00 tot 12:10 uur)

Protocol vierogenprincipe
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(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 a en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep.
(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 b en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
(spel)activiteiten die kinderen buiten de stamgroepen kunnen verrichten.
(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 c en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(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 d en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(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 g, lid 2 en art 5 lid 12 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum wordt
ingezet in afwijking van de beroepskracht-kindratio.
(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 g, lid 2 en art 5 lid 11 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.
(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 e en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 13, art 7 lid 1 sub f en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van 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 en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang bijzonderheden in de ontwikkeling van kinderen of
andere problemen signaleren en ouders doorverwijzen naar passende instanties die hierbij verdere
ondersteuning kunnen bieden.
(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 i en lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop beroepskrachten in de dagopvang worden toegerust voor de taak van signaleren en
doorverwijzen en op welke wijze zij daarbij ondersteund worden.
(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 j Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

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)

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 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)
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Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is vóór aanvang
van de werkzaamheden aan de houder overgelegd en bij aanvang van de werkzaamheden niet
ouder dan twee jaar. De actuele verklaring omtrent het gedrag is niet ouder dan twee jaar, te
rekenen vanaf de dag van afgifte van de meest actuele verklaring omtrent het gedrag.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 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)

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)

Veiligheid en gezondheid
Vierogenprincipe
De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden
door een andere volwassene.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 sub b Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen
Gesubsidieerde voorschoolse educatie

:
:
:
:

Dagcentrum Welstaete Odendael
http://www.deverbinding-sintoedenrode.nl
12
Nee

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

:
:
:
:
:

De Verbinding B.V.
Oranje-Nassaulaan 106
5491HL Sint-Oedenrode
50168223
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003DA Tilburg
088-3686845
I Kanters

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Meierijstad
: Postbus 10001
: 5460DA Veghel

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

27-07-2017
27-07-2017
08-08-2017
08-08-2017
10-08-2017
10-08-2017

: 31-08-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Wij kunnen ons vinden in de inhoud deze inspectie en zijn blij te voldoen aan alle getoetste
voorwaarden.
Met vriendelijke groet,
De Verbinding BV
Ingrid van den Biggelaar
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