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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.
De locatie heeft een verkorte praktijkinspectie gehad, daarom zijn niet alle voorwaarden
beoordeeld. Het onderzoek heeft zich voornamelijk gericht op de pedagogische praktijk, de
werkwijze van de groepen, de beroepskracht-kind ratio en de personeelsgegevens.
Beschouwing
Peuterspeelgroep Blokkendoos (KDV) in Zoelen is een kleinschalig particulier kindercentrum. De
peuteropvang valt sinds 2012 onder de Zoelense peuterspeelzalen De Blokkendoos.
Het kinderdagverblijf heeft 1 groep en er wordt peuteropvang aangeboden. De groep is vier
ochtenden per week geopend, op de woensdag vindt er geen opvang plaats. Het kindercentrum is
met 14 kindplaatsen in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen.
Buiten spelen kunnen de kinderen op de ruime, aan het pand grenzende, buitenspeelplaats. Op het
plein zijn schommels, een zandbak en een glijbaan aanwezig.
Inspectiegeschiedenis
Naar aanleiding van het inspectie-onderzoek in 2015 en 2016 is geconstateerd dat alle getoetste
inspectie items voldeden aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Huidige inspectie
Peuterspeelgroep Blokkendoos (KDV) voldoet aan de getoetste inspectie-items vanuit de Wet
kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Voor een nadere omschrijving en toelichting op
bovenstaande, verwijs ik u naar de desbetreffende inspectie-items in het rapport.

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

Pedagogische praktijk
Voor het onderzoek van de pedagogische praktijk is er geobserveerd op de groep. De observatie
vond plaats tijdens het; vrijspelen, kring, zingen, fruit eten en drinken.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de GGD gebruik van; Veldinstrument
observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar GGD GHOR Nederland (2015). De onderstaande
beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend, en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd.
Na de beschrijving uit het veldinstrument (deze staan schuin gedrukt in de tekst) volgt een
voorbeeld uit de waargenomen praktijk.
Mogelijkheid bieden van emotionele veiligheid.
De beroepskrachten communiceren met de kinderen.
Observatie
De beroepskrachten reageren (meestal) op een warme en ondersteunende manier op kinderen. Zij
gaan op een ongedwongen manier om met de kinderen. Kinderen delen hun ervaringen en emoties
graag met (één van) de beroepskrachten. Er zijn verschillende gesprekjes met de kinderen, over
een vliegtuig wat over vliegt, het fruit in de trommeltjes. De beroepskrachten luisteren met
aandacht en stellen vragen. Een kind is nieuw en heeft moeite dat papa en mama zonder het
kind naar huis is gegaan. Het kind huilt en wil naar huis. De beroepskrachten stellen het kind
gerust en blijven bij het kind. Ze proberen op een rustige manier het kind tot bedaren te brengen
en zorgen voor wat afleiding. Heb je gezien dat wij een tuin met schommels hebben? "Heb je een
tasje mee gebracht? Zullen we samen jouw tas op de gang gaan halen?" Zo af en toe brengen ze
het kind op andere gedachten.
Conclusie
Gedurende de observatie is de emotionele veiligheid voldoende gewaarborgd.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van persoonlijke competentie
Kinderen hebben de mogelijkheid om (leer)ervaringen op te doen dankzij de groep, spelmateriaal,
activiteitenaanbod en inrichting.
Observatie
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans,
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te
ontdekken. De beroepskrachten plannen ‘speelactiviteiten' met een doel (bijv. fantasie- en
rollenspel, tellen & meten, ontdekken). Tijdens de kring gaan de kinderen samen tellen: Hoeveel
kinderen er zijn en hoeveel vingers men heeft. Hierna gaat de beroepskracht opnieuw tellen maar
dan in het Engels, de kinderen tellen vrolijk met haar mee.
Conclusie
Gedurende de observatie is de persoonlijke competentie voldoende gewaarborgd.
Mogelijkheid bieden tot ontwikkeling van sociale competentie
De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie
Observatie
De beroepskrachten laten veel initiatief voor samenspel over aan de kinderen, maar grijpen in als
kinderen niet mee mogen of kunnen doen. Zij helpen kinderen om er weer samen uit te komen. Dit
was goed te zien tijdens het bouwen van blokken bijvoorbeeld: de kinderen zitten op de grond en
stapelen de blokken tot torens. Als er een kind de blokkentorens omver schopt, grijpt de
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beroepskracht in. Ze legt op een rustige manier uit waarom het gedrag niet wenselijk is. Samen
gaan ze de blokken oprapen zodat de kinderen weer een toren kunnen bouwen.
Conclusie
Gedurende de observatie is de sociale competentie voldoende gewaarborgd.
Overdracht waarden en normen
Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast.
Observatie
Beroepskrachten laten respect zien voor ieder kind; kinderen mogen zijn wie zij zijn. Kinderen
krijgen uitleg en begeleiding om met elkaars verschillen om te gaan. De kinderen worden op een
rustige manier gecorrigeerd, enkele voorbeelden hiervan zijn:

We gaan niet zomaar wat afpakken. Eerst vragen, weet je het nog? Ja, knikt het kind.

Niet gooien met de blokjes, maar zachtjes op de grond leggen. Beroepskracht helpt het kind
mee en geeft een compliment.

Ga maar op je billen zitten, anders val je van de bank.

Kinderen krijgen regelmatig complimentjes: Goed gedaan, wat zijn jullie goed aan het
opruimen, jullie hebben allemaal een stikker verdiend.
Conclusie
Gedurende de observatie is de overdracht waarden en normen voldoende gewaarborgd.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (vrijspelen, kring, zingen en fruiteten.)
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Personeel en groepen

Verklaring omtrent het gedrag
De twee vaste beroepskrachten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag (VOG) en zijn
opgenomen in de continue screening.
Passende beroepskwalificatie
De beroepskrachten beschikken over een diploma conform de CAO kinderopvang.
Opvang in groepen
De Peuterspeelgroep Blokkendoos bestaat uit één basisgroep met twee vaste beroepskrachten en
maximaal 14 kindplaatsen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.
Beroepskracht-kindratio
Uit het personeelsrooster, de kind-aanwezigheidslijsten en uit observatie op de groepen is gebleken
dat er voldoende beroepskrachten op de groepen werkzaam zijn, gezien het aantal en de leeftijd
van de kinderen. Tijdens de inspectie zijn er 2 beroepskrachten en 5 kinderen aanwezig.
Gebruikte bronnen:

Interview (beroepskrachten)

Observaties (vrijspelen, kring, zingen en fruiteten.)

Verklaringen omtrent het gedrag

Diploma's beroepskrachten

Presentielijsten (augustus)

Personeelsrooster (augustus)
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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)

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

:
:
:
:

Peuterspeelgroep Blokkendoos
http://www.deblokkendooszoelen.nl
14
Nee

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

:
:
:
:
:

Zoelense peuterspeelzalen De Blokkendoos
Jeudestraat 80a
4011GM Zoelen
41059349
Ja

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

:
:
:
:
:

GGD Gelderland-Zuid
Postbus 1120
6501BC Nijmegen
088 - 144 71 44
W. Peters

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Buren
: Postbus 23
: 4020BA Maurik

Gegevens toezicht

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

:
:
:
:
:
:

24-08-2017
31-08-2017
Niet van toepassing
11-09-2017
12-09-2017
12-09-2017

: 26-09-2017
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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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