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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 kindercentrum heeft een verkorte praktijkinspectie gehad. Niet alle wettelijke eisen zijn
beoordeeld.
Het







onderzoek heeft zich gericht op:
de pedagogische praktijk
de verklaring omtrent het gedrag
de beroepskwalificatie
opvang in groepen
de beroepskracht-kind ratio
de veiligheid en gezondheid in de praktijk

Beschouwing
Feiten over het kinderdagverblijf
Kinderdagverblijf (KDV) Villadriel maakt deel uit van kinderopvangorganisatie Villadriel en is samen
met de buitenschoolse opvang (BSO) gevestigd te Kerkdriel. Het kinderdagverblijf bestaat uit één
groep van maximaal 16 kinderen in de leeftijd van nul-vier jaar. Het kinderdagverblijf is ruim één
jaar geleden van start gegaan. Er was al wel enkele jaren een buitenschoolse opvang op een
andere locatie. Na de verhuizing naar dit pand is er naast de buitenschoolse opvang een
kinderdagverblijf gestart.
Het kinderdagverblijf is gevestigd op de eerste verdieping van het pand, er is ook een buitenruimte
(dakterras). Het KDV maakt gebruik van de groepsruimte van de bso en van hun buitenruimte als
de bso er niet is.
Inspectiegeschiedenis
Er is in 2015 een onderzoek voor registratie en een onderzoek na registratie uitgevoerd. In 2016 is
een regulier onderzoek uitgevoerd waarbij aan alle voorwaarden werd voldaan.
Huidige bevindingen
Er zijn geen overtredingen geconstateerd.

Advies aan College van B&W
Geen handhaving.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat

Pedagogische praktijk
De pedagogische praktijk is beoordeeld door middel van observatie en interview.
Voor de observatie is gebruik gemaakt van het Veldinstrument observatie pedagogische praktijk (0
tot 4 jaar) van GGD GHOR Nederland (januari 2015).
Er is geobserveerd in de middag tijdens het vrijspel en de aangeboden individuele activiteiten.
De pedagogische praktijk is beoordeeld op vijf aspecten: de uitvoering van het pedagogisch beleid
van het kindercentrum en het waarborgen van de vier pedagogische basisdoelen uit de Wet.
De bevindingen worden weergegeven aan de hand van observatie-items uit het Veldinstrument
(schuin gedrukt) en enkele voorbeelden uit de waargenomen praktijk.
Zorg dragen voor uitvoering pedagogisch beleidsplan
De beroepskrachten zijn op de hoogte van de inhoud van het pedagogisch plan. Zij benoemen de
uitgangspunten van de visie van Reggio.
Waarborgen emotionele veiligheid
Gedurende de observaties is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen
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.
Bijvoorbeeld: De beroepskracht zit op de grond en speelt met de kinderen. Zij vinden het leuk
wanneer de beroepskracht een boekje voorleest. De beroepskracht reageert daarbij ook op de
kinderen die niet direct bij haar in de buurt zitten. Zij betrekt hen bij het boekje indien mogelijk.
De beroepskrachten hebben een vertrouwde relatie met de kinderen
Kennis baby-ontwikkeling (0-1)
De beroepskrachten weten wat baby’s aankunnen, leuk vinden, enthousiast maakt en sluiten daar
in hun contact op aan. Er is aandacht voor het individueel tempo en vermogen van de baby.
Bijvoorbeeld: De beroepskracht praat met een hoge zachte stem tegen de baby die zij in het
hangwiegje legt. Ook wanneer de baby gaat huilen reageert de beroepskracht hierop. Zij legt de
baby na een tijdje in een ander wiegje en geeft aan dat de baby niet goed in haar vel zit die dag en
heeft een vermoeden dat het door de nieuwe voeding komt die het kind op die dag heeft
gedronken.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
Gedurende de observaties is de ontwikkeling van persoonlijke competentie voldoende
gewaarborgd.
De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen
Initiatief (0-4)
De beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkelingstempo en –niveau van een kind. Ze bieden
spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zijn, zonder het kind te overvragen of
te onderschatten. Beroepskrachten verwoorden het ontdekkingsproces.
Bijvoorbeeld: De beroepskracht stelt tijdens het lezen van een boekje vragen aan de kinderen
zoals: Wat is dit voor kleur? Wanneer het kind het juiste antwoord geeft bekrachtigt zij dit.
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Bijvoorbeeld: De beroepskracht gaat met een kind aan tafel een individuele knutsel activiteit doen.
Hierbij mag het kind witte watten op een papier plakken. De beroepskracht bekrachtigt het kind en
benoemd wat het kind doet.
Conclusie pedagogische praktijk
In de praktijk is te zien dat door het handelen van de medewerkers de vier basisdoelen
gewaarborgd worden.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Observaties (de groep en de ruimten)

Pedagogisch beleidsplan (Villa Driel)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
Van de beroepskrachten die in dienst zijn gekomen gedurende het afgelopen jaar, zijn de VOG’s
overgelegd vóór aanvang van de werkzaamheden. Deze VOG’s waren op dat moment niet ouder
dan twee maanden.
De verklaring omtrent het gedrag van de aanwezige stagiaire is niet ouder dan twee jaar.

Passende beroepskwalificatie
De diploma’s van de vaste beroepskrachten zijn bij eerdere inspecties beoordeeld en voldoen aan
de eisen.
an de beroepskrachten die in dienst zijn gekomen gedurende het afgelopen jaar is het diploma
ingezien en voldoen aan de eisen.
Opvang in groepen
Er is één stamgroep Villa Hof. Deze bestaat uit maximaal 16 kinderen in leeftijd van 0 tot 4 jaar.
Beroepskracht-kindratio
Er is een steekproef genomen uit de dagen van week 44.
Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Er wordt voldaan aan de eisen.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Observaties (de groep en de ruimten)

Diploma beroepskracht (drie beroepskrachten)

Website

Verklaringen omtrent het gedrag (drie beroepskrachten en een stagiaire)

Presentielijsten (week 44)
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Veiligheid en gezondheid

Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
Veiligheid en gezondheid in de praktijk
Er zijn geen onaanvaardbare veiligheids- of gezondheidsrisico's waargenomen in de praktijk.
Er zijn huisregels, werkafspraken en maatregelen voor de veiligheid en gezondheid waargenomen
in de praktijk. Bijvoorbeeld, in het hangwiegje mogen alleen kinderen gelegd worden die zich nog
niet kunnen draaien. Ook in het bedje in de slaapkamer zonder dakje worden alleen kinderen
gelegd die nog niet kunnen draaien.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke

Interview (beroepskrachten)

Observaties (de groep en de ruimten)
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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)

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)
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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)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 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

: van der Zanden-Bartels
: 52097293
: Ja

KDV Villadriel
http://www.villadriel.nl
16
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

: Maasdriel
: Postbus 10000
: 5330GA Kerkdriel

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

:
:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
I. Jansen

02-11-2017
07-11-2017
Niet van toepassing
11-12-2017
12-12-2017
12-12-2017

: 26-12-2017
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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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